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Associate Professor Natcha Thawesaengskulthai, Ph.D., is a Vice 

President for Innovation and New Developments of Chulalongkorn 

University, Thailand. She leads the Chulalongkorn University Innovation 

Hub and Siam Innovation District, strategies to create innovation and 

enterprise ecosystem that empowers talents, and develop innovation and 

enterprise that helps transforming how Thais live, learn, and play. The 

hub nurtures talents through cultivating creative thinking and entrepreneurial skills for students, professors, and 

alumni. The impactful innovations address the global revolutions and local challenges are developed through 

promoting cross-disciplinary research collaboration among faculties and students, and supported by incubation 

and acceleration program, which provides incubation space, seed fund, mentorship and network connections to 

early stage investors, and outreach program to generate awareness. In addition, Siam Innovation District is a 

sandbox for smart and intellectual community development where people are co-created and collaborate for the 

future of Thailand. At present, she spearheads the new School of Integrated Innovation, the interdisciplinary 

college of Arts and Science. This new model of higher education is to produce not only knowledge in a specific 

discipline, but also students who are capable of using technology, tackling new problem, initiating and 

innovating solution which impact change to the better world. The school produces trans-disciplinary research and 

curriculum, technology-oriented for innovation with global/regional project-based learning along with 

entrepreneurship skills. 

 

Natcha is an Associate Professor in Industrial Engineering at the Faculty of Engineering. She served as 

Associate Dean in the Faculty of Engineering where she spearheaded the smart engineering library, developed 

innovation community, and quality assurance system at the faculty which was recognized and received TQM 

Best practices award. She was a co-founder of the Technopreneurship and Innovation Management Program 

(TIP), which plays a vital role in enhancing cross-disciplinary research and education at postgraduate level. She 

obtained her PhD in Manufacturing Engineering and Operations Management from the University of 

Nottingham, UK. She holds M.Sc. from Linköping Institute of Technology, Sweden and B.Eng (Hon) from 

Chulalongkorn University. She also certified Project Management Professional (PMP) and ISO9001 auditor. 

She has published extensively in leading international refereed journals on quality engineering, technology and 

innovation management. Her research works have won a number of publication awards from Emerald Literati 

Network Awards for Excellence, Asian Network for Quality, and IEEE: International Conference on Industrial 

Engineering and Applications. She also has substantial industrial experiences in manufacturing and service 

operations. Based on her research work, "Claim Di", a mobile application for facilitating communication 

and claims between drivers and their insurance companies, was the Thailand’s first successful start-up series A 

in insurance industry. 
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รองศาสตราจารย  ์ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกลุไทย รองอธิการบดี
กาํกบัดแูลด้านการพฒันางานใหม่และนวตักรรม จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
 

ผูข้บัเคลือ่นศูนยก์ลางนวตักรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หรอื 
“CU Innovation Hub” และเมอืงนวตักรรมแห่งสยาม Siam 
Innovation District ซึง่เป็นยุทธศาสตรจุ์ฬาในศตวรรษที ่2 ในการ
สรา้งระบบนิเวศนวตักรรม ดว้ยจุดมุง่หมายในการสรา้งคนเกง่และ
สรา้งสรรคธุ์รกจินวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่สงัคมไทยและสงัคมโลก
อยา่งเป็นรปูธรรม ผา่นกจิกรรมในการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะที่

จาํเป็นในศตวรรษที ่21 การเป็นนกัพฒันา รวมถงึการกา้วสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการ และเป็นตวักลาง
สรา้งความร่วมมอืระหวา่งผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกภาคสว่น รฐั เอกชน มหาวทิยาลยัและประชาชน ผา่นการ
บ่มเพาะนวตักรรมและเรง่การสนบัสนุนนวตักรรมใหอ้อกสูต่ลาดในวงกวา้ง รวมไปถงึการสือ่สารบรกิาร
นวตักรรมสูส่าธารณะ เพือ่เป้าหมายในการสรา้งเสรมิสงัคมไทยสูว่ถิใีหมใ่นการใชช้วีติ การเรยีนรู ้และ
ความคดิสรา้งสรรค ์ในปัจจุบนัมุง่สรา้งโรงเรยีนแหง่อนาตต (School of Integrated Innovation) สถาบนั
นวตักรรมบรูณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีร่วมสหวทิยาการศลิปะและวทิยาศาสตร ์เป็นรปูแบบ
ใหมข่องการศกึษาระดบัอุดมศกึษา ซึง่ไมเ่พยีงแต่จะผลติความรูใ้นสาขาวชิาทีเ่ฉพาะเจาะจงเทา่นัน้ แต่
ยงัรวมถงึนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยกีารแกปั้ญหาใหมก่ารรเิริม่และการคดิคน้วธิกีาร
แกปั้ญหาทีส่ง่ผลกระทบต่อโลกทีด่ขี ึน้ สถาบนัสรา้งงานวจิยั นวตักรรมและหลกัสตูรขา้มสาขาวชิาทีต่อบ
โจทยค์วามตอ้งการของสงัคมไทยและสงัคมโลก มุง่เน้นเทคโนโลยแีหง่อนาคต AI/ Data Science พรอ้ม
กบัทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.ณฐัชา ทวแีสงสกุลไทย ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์ ในสาขาวศิวกรรมอุตสา
หการ คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาฯ และเคยดาํรงตาํแหน่งรองคณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์เป็นหวัหน้า
โครงการหอ้งสมดุนวตักรรมอจัฉรยิะของคณะวศิวฯ Smart library, หอ้งอาหารคณุภาพ Quality  I-
Canteen, พฒันาชุมชนนวตักรรมในคณะฯ พฒันาระบบประกนัคุณภาพทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ ีTQM Best 
practices และเป็นผูร้่วมก่อตัง้ Technopreneurship และ Innovation Management Program (TIP) ซึง่
มบีทบาทสาํคญัในการสง่เสรมิการวจิยัขา้มสายและการศกึษาในระดบัปรญิญาโท-เอก ไดร้บัปรญิญาเอก
ดา้นวศิวกรรมการผลติและการจดัการการดาํเนินงานจาก University of Nottingham ประเทศองักฤษ 
ไดร้บัปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัลนิเชอปิง Linköping Institute of Technology จากประเทศสวเีดน
และ ไดร้บัปรญิญาตร ี สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
นอกจากน้ียงัไดร้บัการประกาศนียบตัรผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารโครงการ Project Management 
Professional (PMP) การบรหิารจดัการความเสีย่ง และผูต้รวจ ISO9001 ดร.ณฐัชา มปีระสบการณ์
ทาํงานทัง้ในอุตสาหกรรมการผลติและการบรกิาร มผีลงานตพีมิพอ์ยา่งกวา้งขวางในวารสารชัน้นําของ
นานาชาตเิกีย่วกบัวศิวกรรมคณุภาพ เทคโนโลยแีละการจดัการนวตักรรม นอกจากนัน้ผลงานวจิยัยงั
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ไดร้บัรางวลัดเียีย่ม จาก Emerald Literati Network Awards for Excellence, เครอืขา่ยเอเชยีดา้น
คณุภาพ ANQ และ IEEE ICIEA ปี 2016 และ 2017 นอกจากนัน้ไดส้รา้งนวตักรรม "Claim Di" บรกิาร
ทีล่กูคา้สามารถทาํเคลมประกนัภยัรถยนตไ์ดด้ว้ยตนเอง (Self-service) รวดเรว็ ประหยดั และเป็นธรรม 
เป็น Startup Series A แรกในธุรกจิประกนัภยั  
 


